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Demonstrações Contábeis Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Ativo 2019 2018
Ativo Circulante 124.938.985,81 91.674.025,01
Caixa e Equivalentes de Caixa (nota 3.1) 11.860.235,23 2.343.112,01
Bancos conta movimento 2,00 1.370,66
Aplicações Financeiras (nota 3.2) 11.860.233,23 2.341.741,35
Clientes 110.380.636,45 85.500.046,33
Prefeitura Municipal de Barueri (nota 3.3.1) 96.027.503,99 85.194.677,75
Valores em Negociação -
 Contrato Convênio (nota 3.3.2) 14.353.132,46 305.368,58
Outros Créditos (nota 3.4) 907.377,02 919.873,69
Adiantamentos a fornecedores (nota 3.4.1) 125.000,00 280.687,54
Antecipações salariais 1.080,43 160,00
Antecipação de férias (nota 3.4.2) 306.886,51 262.790,55
Valores Transitáveis 10.889,86 9.107,80
Depósito judicial (nota 3.4.3) 463.278,00 367.127,80
Diferença de Salário 242,22 -
Despesas Pagas
 Antecipadamente (nota 3.4.4) 8.911,71 -
Estoques 1.781.825,40 2.910.992,98
Estoques (nota 3.5) 1.773.419,65 2.884.894,29
Estoques de terceiros 8.405,75 26.098,69
Ativo não Circulante 9.989.549,28 6.402.711,00
Ativo Imobilizado - Bens de Terceiros 9.895.477,09 6.277.225,33
Imobilizado - Bens de Terceiros (nota 3.6) 10.850.730,45 6.678.591,69

Ajuste Vida Útil Econômica
 Bens Terceiros (nota 3.6.1) (1.311.382,88) (401.366,36)
Ajuste Vida Útil Econômica Instalações/

Ativo Intangível 94.072,19 125.485,67
Intangível de Terceiros (nota 3.6) 157.067.70 157.067,70
Ajuste Vida Útil Econôm. Intangível
 Terceiros (nota 3.6.1) (62.995,51) (31.582,03)
Total do Ativo 134.928.535,09 98.076.736,01

Contexto Operacional, Normas e Conceitos Gerais Aplicados nas De-
monstrações Financeiras: A Entidade, SPDM - Associação Paulista para 
o Desenvolvimento da Medicina

municipal, respectivamente pelos decretos nos. 57.925, de 04/03/1966, 40.103
-

bilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema de 
governança corporativa e na alta competência de seus colaboradores. Fun-

-

-
Características da Unidade Gerenciada: O Hos-

pital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran, de agora em diante, denomi-

O HMBFM é fruto de uma parceria entre a SPDM e Secretaria Municipal de 

com 288 leitos, que oferece à população da região atendimento diferenciado 

-
tos-socorros e nos serviços de Fisioterapia, estando plenamente inserido na 

-
ganização Nacional de Acreditação de Hospitais (ONA). A unidade é geren-
ciada através do instrumento de Contrato de Gestão Nº 152/2017, celebrado
em 04 de Maio de 2017, com valor global estimado de R$ 142.676.478,12 e 
vigência de 12 meses, em 12/07/2018 ocorreu a prorrogação do contrato de 
gestão 152/2017 para mais 12 meses, mantendo as mesmas condições e va-
lores acordado no início da gestão de R$ 142.676.478,12 que tem por objeti-

-
gram o instrumento de contrato de gestão celebrado. Ainda salientamos, que 

para aporte de investimento em máquinas e equipamentos médicos para a 
modernização do HMBFM no valor de R$ 8.622.083,48 reais. Em 2019, os 
valores repassados através do contrato de gestão nº 152/2017, totalizaram

seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos). 1 - Imunidade 
Tributária: A SPDM enquadra-se no conceito de imunidade tributária dispos-
ta no art. 150, Inciso VI, alínea ”C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 
7° da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. 2 - Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: -
ras de 2.019, a Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que 
alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e di-

-
trações em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, caracte-
rísticas qualitativas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 que deu 
nova redação à NBC TG que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração 
e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11
(NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, 
Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas 

-
des sem Fins Lucrativos, e Resolução CFC nº 1.409/12 - ITG 2002 (R1) - En-
tidade sem Finalidade de Lucros a qual estabelece critérios e procedimentos 

-
trimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações 

-
dade de lucros. 2.1 - Formalidade da Escrituração Contábil - Resolução
1.330/11 (NBC ITG 2000): As demonstrações contábeis, incluindo as notas 

Passivo 2019 2018
Passivo Circulante 117.579.428,09 90.866.939,01
Fornecedores (nota 3.7) 3.595.409,35 5.172.868,69
Serviços de Terceiros
 P. Jurídica/Fisica (nota 3.8) 9.093.579,16 7.820.018,11
Salários a pagar (nota 3.9) 2.930.057,04 2.631.839,48

Provisão de Férias (nota 3.11) 4.591.532,74 3.972.019,07
Provisão de FGTS sobre férias (nota 3.11) 366.849,38 317.301,40
Provisão PIS sobre Férias - 39.719,79
Provisão de despesas c/quitações - 5.610.428,26
Empréstimo a Funcionário
 Lei 10.820/03 (nota 3.12) 757,73 -

Benefícios 7.147,73 -
Obrigações Tributárias (nota 3.13) 841.895,58 731.047,29
Outras contas a pagar (nota 3.14) - 4.500,00
Recebimento de materiais de terceiros(nota 3.15) 5.992,24 35.634,44
Valores Transitáveis 18.197,56 315.714,69
Estrutura SPDM 788.032,52 65.231,70

 a realizar (nota 3.16) 93.922.178,49 62.935.086,06
Passivo Não Circulante 17.349.107,00 7.209.797,00
Provisão de Despesa Processo

Imobilizado - Bens de terceiros 11.443.034,80 6.835.659,39

Valor Estimado Rescisão do
 Contrato (nota 3.18) 7.173.149,74 -
Total do Passivo 134.928.535,09 98.076.736,01
Patrimônio Líquido (nota 5) - -

Total do Passivo e do
 Patrimônio Líquido 134.928.535,09 98.076.736,01

-
tas no livro “Diário” da Entidade, e posteriormente registradas no Cartório de 
Registros de Pessoas Jurídicas. Com a publicação da portaria 1.420 de 19 
de dezembro de 2.013 pela RFB, algumas alterações foram introduzidas com

de arquivamento pelo cartório de registros. A documentação contábil da Enti-
dade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras 
peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. 2.2 - Nome Empre-
sarial, Endereço e CNPJ da Unidade Gerenciada: SPDM - Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Municipal de 
Barueri Dr. Francisco Moran - Rua Angela Mirella, nº 354 - Jardim Barueri -
Barueri - SP - CEP 06411-330 - CNPJ n.º 61.699.567/0018-30. 3 - Principais 

nacional. 3.3 - Contas a Receber: A prática contábil adotada é pelo regime 
de competência para registro das mutações patrimoniais. Conforme a reso-
lução 1.305/10 (que aprova a NBC TG 07) e conforme resolução 1.409/12 
(que aprovou a ITG 2002) a Entidade passou a constituir provisionamentos 

gestão, convênios e outros tipos de Assistências Governamentais para que 
-

ceitas e despesas provisionadas. 3.3.1 - Valores a Receber: Os valores 
registrados nesta conta em 31.12.2019 representam valores a receber de 
curto prazo, relativos ao contrato de gestão Nº 152/2017 proveniente da 
Prefeitura Municipal de Barueri, totalizam R$ 96.027.503,99 (noventa e seis 

3.3.2 - Valores em Negociação Contrato/Convênio: Por conta do mo-

da Norma ITG 2002 (R1) Item 17 e 27(d), para registrar valores que serão 

convênio, a título de reequilíbrio econômico da instituição. A instituição não 

o objeto principal da entidade, mas a outras transações que são normais e 
inerentes à sua atividade, utilizando-se da Prevalência da Essência sobre a 

Negociação Contrato/Convênio, representam valores oriundos do Contrato 
de Gestão Nº 229/2008 (R$ 305.368,58) no período de 2016 a 2017; acresci-
dos do encerramento do Contrato de Gestão nº 152/2017 no montante de R$ 

que o contrato de gestão do HMBDFM são renováveis a cada 12 meses, de-
vendo ser efetuado o encerramento do termo aditivo no respectivo período.
3.4 - Outros Créditos: São as contas a receber que não se enquadram nos 
grupos de contas anteriores, sendo contas a curto prazo normalmente não 
relacionadas com o objeto principal da Instituição. 3.4.1 - Adiantamento 
a Fornecedores: -
dores, compreendem adiantamentos realizados a fornecedores de equipa-
mentos, cujo saldo em 31.12.2019 é de R$ 125.000,00. 3.4.2 - Antecipação 
de Férias: A instituição efetua antecipação de férias conforme prevê a legis-

-

Práticas Contábeis Utilizadas na Elaboração das Demonstrações: Em 
todas as suas unidades os registros contábeis são realizados da maneira es-

-
meros conceitos aplicados quando da escrituração dos atos e fatos adminis-
trativos que deram origem aos Livros Diários, Razões e outros, divulgamos 
aqueles os quais julgamos mais relevantes conforme estabelece a resolução
1.409/12 (ITG 2002) e suas alterações. O plano de contas adotado atende aos
requisitos da Lei 11.638/2007. Segundo o manual do CFC, o plano de contas 
consiste em um conjunto de títulos, apresentados de forma coordenada e 

serem utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimonial 
da entidade, e de suas variações, em um determinado período. Nesse sentido

do plano de contas. 3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabi-

conta bancária, bem como recursos que possuem as mesmas características 

Descrição 31.12.2019 31.12.2018

Saldo em Bancos 2,00 1.370,66
Saldo em Aplicações Financeiras 11.860.233,23 2.341.741,35
Caixa e Equivalentes de Caixa 11.860.235.23 2.343,112,01

-

montante de R$ 11.860.235,23 demonstrado no quadro acima. 3.2 - Apli-
cações Financeiras: As aplicações estão demonstradas pelo valor da apli-
cação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data 
do balanço, com base no regime de competência. As aplicações são refe-
renciadas como sendo com restrição uma vez que os valores se encontram 
aplicados por força de convênios e contratos de gestão cujo rendimento
reverte em favor do contratante e não da SPDM.

ção das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetua-
dos até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período. 3.4.3 - Depósitos
Judiciais: O respectivo saldo representa R$ 463.278,00 em 31.12.2019 e 
referem-se ao saldo de depósitos judiciais realizados pela unidade gerencia-

após o trânsito em julgado da ação. Vale ressaltar que a unidade mantém 
contrato com consultoria jurídica, da qual os mesmos nos mantem informa-
dos sobre os Status das ações judiciais, trimestralmente. 3.4.4 - Despesas 
Pagas Antecipadamente: Representam valores referentes a prêmios de 
seguros de imóveis. Para atender medidas preventivas adotadas permanen-
temente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado 

-
palmente o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são 

-
do ou do valor do bem novo, conforme o caso. 3.5 - Estoques: Os estoques 
foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques 

-

lavanderia, gêneros alimentícios, equipamentos de proteção e materiais de 
-

 Valores em Reais
Tipo 31.12.2019 31.12.2018
Materiais do setor de Nutrição 86.591,92 76.138,62
Materiais do setor de Farmácia 750.258,25 1.404.266,72

Empréstimos de materiais a terceiros 8.405,75 26.098,69
Total 1.781.825,40 2.910.992,98
Os materiais de terceiros são mantidos nos estoques de maneira segrega-

3.6 - 
Imobilizado: O imobilizado do HMDFM é composto por bens de terceiros os

terceiros são fruto de aquisição realizada com recursos de contratos de ges-
tão. Os ativos passaram a estar distribuídos da seguinte forma:

Comparativo das Demonstrações dos Resultados dos Períodos
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais

Comparativo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2.019 e 2.018

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Hospital Municipal de Barueri - Dr. Franscisco Moran

CNPJ. : 61.699.567/0018-30

SPDM - Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran.

serão publicados em conjunto com as Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM, até 30 de Abril de 2020. São Paulo, 28 de Fevereiro de 2020. Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM.

Nota da Administração

Receitas 2019 2018
Receita Bruta de Serviços Prestados
 com Restrições (nota 4) 186.002.862,13 182.319.106,99
Prefeitura Municipal de Barueri (nota 4.1) 167.666.307,77 165.411.066,25

Outras Receitas 722.800,82 354.486,93
Isenção usufruída-INSS Patronal
 Serviços Próprios (nota 9.1) 12.350.513,36 11.491.901,40
Isenção usufruída-INSS Patronal
 Serviços Terceiros (nota 9.2) 1.238,01 72.904,84
Isenção usufruída - COFINS (nota 9.3) 5.029.989,22 4.962.332,00
Isenção usufruída - PIS (nota 9.4) 207.878,17 -
(+) Outras Receitas com Restrições 761.803,57 22.630,26
Outras Receitas 750.879,57 21.370,76
Descontos Recebidos 10.923,76 50,82
Financeiras - 1.208,68
Doações Recebidas 0,24 -
(=) Receita Líquida com Restrições 186.764.665,70 182.341.737,25
(-) Custo Operacionais
 com Restrições (Nota 4.3) 153.938.645,10 136.137.151,39
(-) Serviços - Pessoal Próprio 38.950.719,44 38.909.786,79
(-) Serviços - Terceiros Pessoa Física - 364.524,19
(-) Serviços - Terceiros Pessoa Jurídica - 58.807.580,51
(-) Serviços De Terceiros 73.182.533,41 -
(-) Manutenção e Conservação 3.657.612,29 7.004.559,59
(-) Mercadorias 28.519.971,23 23.119.557,63
(-) Isenção usufruída-INSS
 Patronal Serviços Próprios (nota 9) - 7.858.237,84
(-) Custos Financeiros 118,49 -
(-) Isenção usufruída-INSS
 Patronal Serviços Terceiros (nota 9) - 72.904,84
(-) Isenção usufruída 9.627.690,24 -

(-) Despesas Operacionais com
 Restrições (Nota 4.3) 32.826.020,60 46.204.585,86
(-) Serviços - Pessoal Próprio 15.365.973,24 16.892.225,30
(-) Serviços - Terceiros P. Jurídica 6.254.419,98 9.899.458,45
(-) Manutenção e Conservação - 4.006.239,10
(-) Mercadorias 1.049.764,05 1.048.445,05
(-) Financeiras 752.255,52 77.587,91
(-) Despesas - Bens Permanentes de Terceiros 1.416.153,11 4.881.130,54
(-) Tributos 1.391,40 81,53

(-) Isenção usufruída-INSS
 Patronal Serviços Próprios (nota 9) - 3.633.663,56
(-) Isenção usufruída - COFINS (nota 9) - 4.962.332,00
(-) Isenção usufruída - (nota 9) 7.961.928,34 -
(-) Outras Despesas Operacionais 2.168.408,63 777.006,85

Fluxos de caixa das atividades operacionais dez/19 dez/18

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) Redução em contas a receber (24.880.590,12) 5.456.946,18
(Aumento) Redução outros créditos 12.496,67 (552.294,58)
(Aumento) Redução de despesas antecipadas 8.911,71 -
(Aumento) Redução em estoques 1.099.525,38 (456.461,19)
Aumento (Redução) em fornecedores (302.232,09) 5.626.312,33
Aumento (Redução) nas doações
 e subvenções/Contratos de gestão 38.160.242,17 (16.824.632,68)
Aumento (Redução) em 
 contas a pagar e provisões (4.563.407,08) 6.101.620,90
Aumento (Redução) de Bens de Terceiros 3.586.838,28 5.102.253,55
Caixa líquido consumido pelas
 atividades operacionais 13.103.961,50 4.453.744,51
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
(-) Adição de Bens de Terceiros (3.586.838,28) (5.102.253,55)
Caixa líquido consumido pelas
 atividades de investimentos (3.586.838,28) (5.102.253,55)

Aumento (Redução) no Caixa
 e Equivalentes de Caixa 9.517.123,22 (648.509,04)
Saldo inicial de Caixa e equivalente 2.343.112,01 2.991.621,05

Comparativo da Demonstração do Valor Adicionado
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Valores em Reais
Descrição dez/19 dez/18
1 - Receitas 186.753.741,94 182.340.477,75
1.1) Prestação de serviços 168.413.243,55 165.791.968,75
1.2) Subvenções e outras receitas operacionais - -
1.3) Outras Receitas 750.879,81 21.370,76
1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 17.589.618,58 16.527.138,24
1.5) (-) Provisões Creditos Liquiduidos
 Duvidosa/Receitas anuladas E - -
2 - Insumos Adquiridos de
 Terceiros (inclui ICMS e IPI) 112.242.018,14 107.871.609,28
2.1) Custo das mercadorias
 utilizadas nas prestações d 28.519.971,23 23.119.557,63
2.2) Materiais, energia, serviços
 de terceiros e outro 77.896.680,24 79.018.196,01
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 5.076.765,40 4.881.130,54
2.4) Outros 751.601,27 852.725,10
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 74.511.723,80 74.468.868,47
4 - Retenções - -

5 - Valor Adicionado Líquido
 Produzido Pela Entidade (3-4) 74.511.723,80 74.468.868,47
6 - Valor Adicionado
 Recebido em Transferência 10.923,76 1.259,50

7 - Valor Adicionado Total (5+6) 74.522.647,56 74.470.127,97
8 - Distribuição do Valor Adicionado 74.522.647,56 74.470.127,97
8.1) Pessoal e encargos 54.340.827,64 55.828.427,66

8.3) Juros 772,74 1.869,66
8.4) Aluguéis 2.590.037,20 2.112.610,88
8.5) Isenção usufruída sobre contribuições 17.589.618,58 16.527.138,24
8.6) Lucros retidos / prejuízo do período - -

Instituição Financeira Tipo de Aplicação Rentabilidade% no Mês Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18
Banco Bradesco CDB 1,08 6.369,17 299.436,79

Banco Bradesco FICFI RF Referenciado DI 0,48 1.833,13 107.912,02

Banco Bradesco CDB 1,04 - 301,04
Total   11.860.233,23 2.341.741,35



Demonstrativo da Movimentação de Bens do Ativo Imobilizado em 2019
 posição em  transferência posição em
Descrição 31/12/2018 aquisição baixa 31/12/2019
Imobilizado - bens de
 terceiros - bens móveis 6.835.659,39 5.521.552,23 - 11.443.034,80
Apar equip utens med odont lab 1.988.473,13 839.589,97 - 5.098.601,86
Equip processamento de dados 117.616,50 84.683,50 - 190.877,46
Mobiliario em geral 3.978.912,54 3.970.342,54 - 4.583.221,38

Equip p/audio vídeo e foto - 7.650,00 - 7.650,00
Outros materiais permanentes 420,00 - - 420,00
Instalações 399.433,98 399.433,98 - 435.236,65
Softwares 157.067,70 42.057,70 - 157.067,70
 posição em transferência ajuste posição em taxas anuais
Descrição 31/12/2018 baixa vida útil 31/12/2019 médias-ajustes %
Ajuste de vida util economica -
 bens de terceiros-bens móveis (432.948,39) - (1.020.537,13) (1.453.485,52)
Apar equip utens med odont lab (146.598,79) - (405.067,26) (551.666,05) 10
Equip processamento de dados (19.254,58) - (32.925,66) (52.180,24) 20
Mobiliario em geral (188.566,32) - (435.288,65) (623.854,97) 10

Equip p/audio vídeo e foto - - (63,75) (63,75) 20
Outros materiais permanentes (56,00) - (42,00) (98,00) 10
Instalações (36.571,78) - (42.535,35) (79.107,13) 10
Softwares (31.582,03) - (31.413,48) (62.995,51) 20
Segundo o inciso II do § 3º do art. 183 da Lei nº 6.404/76, acrescentado pela Lei nº. 11.638/07, e Lei 11.941/09, 

3.6.1- Ajuste Vida útil Econômica - Bens Móveis: A instituição 

3.7 - Fornecedores: As 

90 dias. 3.8 - Serviços de Terceiros: Estas obrigações representam a contratação de serviços de terceira pessoa 
física e jurídica pela instituição, em sua grande parte relacionados a contratos de prestação de serviços médicos, 
serviços gerais, limpeza, vigilância e segurança, manutenções preventivas, consultoria e auditoria, serviços de 
remoções, etc. 3.9 - Salários a Pagar: De acordo com o artigo 76 da CLT - Salário é a contraprestação mínima 

subsequente ao mês de competência. 3.10 - Contribuições a Recolher: Representam os valores devidos sobre a 
3.11 - Provisões de Férias 

e Encargos: Foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Provisão de Férias 4.591.532,74 3.972.019,07
Provisão de FGTS s/ Férias 366.849,38 317.301,40
Provisão de PIS s/ Férias - 39.719,79
3.12 - Empréstimos a Funcionários: -

representa R$ 757,73 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos). 3.13 - Obrigações Tribu-
tárias: A obrigação tributária de acordo com o §1º do art. 113 do CTN, é aquela que surge com a ocorrência do 

crédito dela decorrente. Constituem as obrigações de INSS, ISS, IRPJ e PIS/COFINS/CSLL, relativos aos valores 
relacionados aos prestadores de serviços de terceiros contratados pela unidade gerenciada, o montante a pagar, 
em 2019 representam R$ 841.895,58, e em 2018 R$ R$ 731.047,29. 3.14 - Outras Contas a Pagar: Os valores 

nas demais nomenclaturas do plano de contas da Instituição, ou ainda, aqueles valores não usuais a atividade 
principal da Instituição. 3.15 - Empréstimos Materiais de Terceiros: Em 2019 a unidade HMBFM, registrou um 
valor de R$ 5.992,24 (cinco mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), referente a materiais 
adquiridos de terceiros, para compor o atendimento emergencial da unidade, os mesmos integram o estoque e são 
registrados nas contas de ativo e passivo circulante. 3.16 - Convênios / Contratos Públicos a Realizar (Circu-
lante): De acordo com a Resolução 1.305/10 (NBC TG 07 R1) Item 15A e Resolução 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 
11 e 12, a SPDM passou a adotar a sistemática de contabilização dos valores mantidos no Contrato de Gestão 

-

reais e quarenta e nove centavos). 3.17 - Estimativas Contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na deter-
minação e no registro de determinados valores que sejam registrados por estimativa, as quais são estabelecidas 

em estimativas contábeis incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, as 
provisões para indenizações e provisões para perdas em geral. No caso da Provisão de Férias e Encargos, os mes-
mos foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. A liquidação 
das transações registradas com base em estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da Entidade revisa periodicamente as estimativas e 
premissas. 3.17.1 - Contingências Passivas: 

no que se refere ao ponto de vista contábil, se encontram em conformidade com o estabelecido na Resolução CFC 
nº 1.180/09 que aprova a NBC TG 25 e Deliberação CVM nº 594, de 15 de Setembro de 2009 que aprova o CPC 

acionadas em ações cíveis. Tais ações têm por origem, independente do mérito, tanto casos de supostos erros 

contingências para aquelas cuja probabilidade de perda era tida como “provável”. O montante para o mesmo tipo 
de ação cível, onde a possibilidade de perda era tida como “possível”, o valor apurado foi de R$ 316.300.585,83 

-

-
vel” no montante de R$ 186.407,98 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e noventa e oito centavos), 

CNPJ - 61.699.567/0018-30
Contrato de Gestão R$
152/2017 - T.A. 04/2018  23.779.413,02
152/2017 - T.A. 05/2019  78.012.957,06
152/2017 - T.A. 07/2019 72.020.279,78 
5 - Patrimônio Líquido: Conforme esclarecido em balanços anteriores, de acordo com apurado na Demonstração 

ajustes necessários para se adequar ao que estabelecem as Resoluções 1305/10 e 1409/12, no que se refere ao 

de Assistência Governamental. O patrimônio líquido atualmente não apresenta valores, em virtude de aplicação do 
que estabelece as Resoluções CFC 1409/12 (Item 11) e CFC 1305/10 (Item 12 e 15A), que enquanto não atendido 

Em virtude da aplicação das normas acima relacionadas, a Entidade optou em não divulgar a DMPL - Demonstra-

e 2019, respectivamente. 6 - Resultado Operacional (Subvenção): Em face à adoção da Norma Brasileira de 
Contabilidade NBC TG 07 R1 - Subvenção e Assistência Governamentais, a subvenção governamental deve ser 

-

173.812.649,86; acrescidos de Outras Receitas no valor de R$ 1.045.848,82; e deduzidas das Despesas e Custos 

6.430.387,34. 7 - Das Disposições da Lei 12.101 e Portaria 834/16 MS: Por ser Entidade Filantrópica da área 

de 2009, alterada pela Lei 12.868/13 regulamentada pelo Decreto 8.242/14 tem por obrigação ofertar à população 

no percentual mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o 
inciso II, com base no somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. As inter-

nos dados disponíveis e informados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), no Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH) e na Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA). De acordo com o Artigo 36

O Hospital
Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran apresentou a seguinte produção em 2019:

Grupo-Detalhe Detalhe-Original 2.017 2.018 2.019
Atendimento Ambulatorial Atendimento Não Médico 40.014 68.511 38.403
Atendimento Ambulatorial Consulta médica 55.624 124.309 130.035
Atendimento Ambulatorial HD/Cirurgia ambulatorial 1.038 4.523 3.547

Internação/Atendimento Domiciliar Internação / Atendimento Domiciliar 6.174 1.191 15.142
Internações Nº de Cirurgias 3.407 12.896 11.854
Internações Nº de Paciente Dia 38.692 92.392 85.602
Internações Nº de Partos 369 1.067 989
internações Saída Hospitalar 6.272 15.665 17.812
Pronto Socorro/Pronto Atendimento

SADT SADT-Total (SIA + SIH) 50.080 200.732 1.196.082
Tratamento Especializado Nefro-Dialítico - - 24.496
8 - Relatório de Execução do Contrato de Gestão

Relatório de Execução Orçamentária - Exercício 2019
Receitas Custeio Investimento
Repasses do Contrato / Convênio 170.323.006,48 3.489.643,38
Receitas Financeiras e Outras Receitas 376.960,49  -
Total das Receitas 170.699.966,97 3.489.643,38
Despesas Custeio Investimento
Despesas com Pessoal 51.638.735,37  -
Despesas com Materiais, Serviços e Outras Despesas 107.902.736,83 5.131.014,93
Total das Despesas 159.541.472,20 5.131.014,93

Relatório de Execução do Contrato de Gestão - 2019
Assistência Hospitalar 1º Semestre 2º Semestre Total
 Contratado Realizado Contratado Realizado Contratado Realizado
Clínica Médica 1.320 1.946 1.544 1.868 2.864 3.814

Clínica Obstétrica 780 547 780 456 1.560 1.003
Clínica Pediátrica 1.308 1.136 1.308 1.335 2.616 2.471
Clínica Psiquiátrica 72 66 72 81 144 147
Total 6.600 7.567 7.835 7.598 14.435 15.165
Hospital Dia 1º Semestre 2º Semestre Total
 Contratado Realizado Contratado Realizado Contratado Realizado
Cirurgias Oftalmológicas 600 650 881 702 1.481 1.352
Cirurgia Demais Especialidades 600 1.307 1.442 1.539 2.042 2.846
Total 1.200 1.957 2.323 2.241 3.523 4.198
Ambulatório 1º Semestre 2º Semestre Total
 Contratado Realizado Contratado Realizado Contratado Realizado
Consultas Médicas* 66.000 69.435 66.000 63.833 132.000 133.268
Consultas Não Médicas 40.020 47.455 40.020 44.563 80.040 92.018
Reabilitação em Fisioterapia 18.000 16.444 18.000 21.194 36.000 37.638
Pequenas Cirurgia 1.200 1.952 1.200 1.507 2.400 3.459
Total 125.220 135.286 125.220 131.097 250.440 266.383
9 - Isenções e Contribuições Sociais Usufruídas: Por atender aos requisitos estabelecidos no Art. 29 da Lei 
12.101 de 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868/13, regulamentada pelo Decreto 8.242/14 e à portaria 834 de 

jus ao direito de usufruir da isenção do pagamento da Cota Patronal das Contribuições Sociais e isenção da 
COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), que também é uma contribuição social, de 

seu requerimento de renovação, conforme processo SIPAR nº 25000.003623/2018-01, o qual aguarda deferi-

seiscentos e treze mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Em face de Entidade 

os valores usufruídos. As isenções e contribuições sociais usufruídas são referentes à COFINS, PIS e INSS 
9.1 - Isenção da Contribuição 

Previdenciária Patronal sobre a folha de pagamento de empregados: Conforme descrito no item 9 - Con-
tribuições Sociais, face à sua condição de Entidade Filantrópica garantida nos termos da Lei 12.101/2009, a 

11.491.901,40. 9.2 - Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal, sobre a folha de pagamento por
Serviços de Terceiros: 

receita totalizou R$ 72.904,84. 9.3 - Isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS): A isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) está baseada 

2019 foi de R$ 5.029.989,22. Tomando-se por base os recursos recebidos em 2018, esse montante foi de R$ 
4.962.332,00. 9.4 - Isenção para o PIS sobre a Folha de Pagamento: Em virtude do Acordão Publicado em 
03.07.2019 pelo Desembargador Marcelo Mesquita Saraiva, nos Embargos de Declaração em Apelação/
Remessa Necessária nº 0027951-41.2004.4.03.6100/SP - 2004.61.00.027951-7/SP, a SPDM - Associação 
Paulsita para o Desenvolvimento da Medicina garantiu o direito a manutenção da imunidade ao PIS sobre a 

pagos no período de 2008 a 2019 mediante apresentação dos respectivos comprovantes em processo judicial 
a ser movido no primeiro semestre de 2020. 10 –Trabalho voluntário: 

lucros, norma que regulamenta a contabilidade das entidades do Terceiro Setor. Dentre as alterações realiza-

justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas 
que dedicam o seu tempo e talento uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade. A 

-

de R$ 26.415,57. 11 - Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade 

atendendo principalmente o Princípio Contábil de Continuidade. 12 - Exercício Social: Conforme estabelece o 

e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.

SPDM - Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran
Contingencias - Passivas

Trabalhista Cível Tributária
Provável Possível Remota Provável Possível Remota Provável Possível Remota

186.407,98 3.186.618,38 0,00 0,00 316.300.585,83 0,00 0,00 0,00 0,00
3.18 - Estimativa de Rescisão Contratual: A Entidade entendeu por bem realizar uma estimativa de rescisão 

-

SPDM - Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra
Estimativas Rescisões Contratuais Saldo em 31/12/2019
Aviso Prévio indenizado R$ 3.406.197,53
Multa 50% FGTS R$ 3.766.952,21
Total R$ 7.173.149,74
4 - Origens e Aplicação dos Recursos: As receitas, inclusive as doações, subvenções, contribuições, bem como as 
despesas, são registradas pelo regime de competência. As receitas da Entidade são apuradas através dos compro-
vantes, entre eles, avisos bancários, recibos e outros, como também suas despesas são apuradas através de Notas 

4.1 - Das Receitas Operacionais: Os recur-

atividades operacionais. As receitas operacionais da Instituição são aplicadas na atividade operacional e são reco-

longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, sempre levando em consideração 
4.1.1 - Rendimentos 

sobre Aplicação Financeira - Receitas Financeiras com Restrição: Os recursos provenientes de convênios e 

Financeiras no Resultado da Entidade, e transferidos para a conta de Passivo denominada “Convênios/Contratos 
-

tal. Em 2019 tais valores representam o montante de R$ 284.045,25 (duzentos e oitenta e quatro mil, quarenta e 
cinco reais e vinte e cinco centavos). 4.2 - Custos e Despesas Operacionais: Os custos e despesas operacionais 

do sistema de custos da SPDM. 4.3 - Auxílios, Subvenções e ou Convênios Públicos: 

que tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, conforme 

-

seus tipos de Assistências Governamentais atende à Resolução CFC Nº 1.305/10 na qual uma Assistência Gover-

compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições da Norma. Todos os tipos de Assistência 
Governamental não podem ser creditados diretamente no patrimônio líquido. Enquanto não atendidos os requisitos 
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Relatório dos Auditores Independentes: Opinião sobre as Demonstrações contábeis: -
minamos as Demonstrações Contábeis da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medici-
na - Hospital Municipal de Barueri - Dr. Franscisco Moran que compreendem o Balanço Patrimonial, em 31 
de dezembro de 2019, e as respectivas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio 

-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial e Finan-

Base para opinião 
sobre as Demonstrações Contábeis: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidên-
Outros assuntos: Demons-

tração do valor adicionado:

apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos 
anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, 
em relação às demonstrações contábeis, tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas 
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou ces-

responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 

em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 

perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-

não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 

intencionais. Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 

-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter 
em continuidade operacional. 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 

Audisa 
Auditores Associados-CRC/SP 2SP 024298/O-3; Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior - Contador - CRC/
RS 058.252/O-1 - CVM: Ato Declaratório nº 7710/04.
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Voltalia Areia Branca II Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 18.394.146/0001-24

Balanço patrimonial (Em milhares de reais)

 
CRC: RJ 118.229/O-4

Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 526 369 23.544 18.130
Contas a receber – – 16.168 23.808
Despesas antecipadas – – 493 788
Adiantamentos a fornecedores 15 12 192 182
Impostos a recuperar 37 – 519 512
Dividendos - Partes relacionadas 3.628 10.165 – –
Mútuos - Partes relacionadas 7.044 6.505 – –
Contas a receber - Partes relacionadas 9 8 9 8
Outros ativos – 31 49 93
Não circulante
Títulos e valores mobiliários 42 85 16.288 73.890
Contas a receber de longo prazo – – 6.625 6.406
Investimentos 143.864 194.261 – –
Imobilizado – – 343.511 358.640
Intangível – – 5.519 5.930

Passivo
Circulante
Fornecedores 7 15 4.644 8.889

– – 22.880 22.759
12 10 3.178 5.107

Contas a pagar - Partes relacionadas 1 2 29 1.092
Dividendos - Partes relacionadas 4.398 10.315 4.398 10.315
Mútuos - Partes relacionadas 7.064 6.524 – –
Penalidades contratuais – – 1.309 –
Passivo de arrendamentos – – 185 –
Outros passivos – 2 – 262
Não circulante

– – 222.721 242.922
Penalidades contratuais – – 1.547 996

9 8 1.537 1.483
Passivo de arrendamentos – – 6.815 –

Capital social 107.995 107.995 107.995 107.995
Reserva de lucro 29.319 80.888 29.319 80.888
Reserva legal 6.360 5.679 6.360 5.679

(Em milhares de reias)

– – 69.334 100.435
Custos operacionais – – (30.616) (33.452)

– –
Despesas operacionais
Despesas administrativas (61) (56) (2.195) (2.584)
Outras receitas (despesas) – – – 40
Resultado de equivalência patrimonial 13.834 37.795 – –
Lucro operacional

(604) (607) (24.055) (26.338)
448 457 5.208 4.426

IR e CS – – (4.059) (4.938)

resultados abrangentes.

 
(Em milhares de reais)

Capital 
Social

Re-
serva 
Legal

Reser-

Lucros Total

Lucros 
Acumu-

Total
–

Lucro líquido do 
exercício – – – – 37.589 37.589

legal – 1.880 – 1.880 (1.880) –
Dividendo mínimo 
obrigatório – – – – (8.927) (8.927)
Lucros retidos a 
deliberar – – 26.782 26.782 (26.782) –

–
Lucro líquido do 
exercício – – – – 13.617 13.617
Outras movimentações – – – – 1.364 1.364

legal – 681 – 681 (681) –
Dividendo mínimo 
obrigatório – – – – (3.574) (3.574)
Dividendo adicional – – (62.295) (62.295) – (62.295)
Lucros retidos a 
deliberar – – 10.726 10.726 (10.726) –

–

(Em milhares de reais)

 operacionais  
Lucro antes do IRPJ e CSLL
Ajustes por

(4) (17) (3.571) (3.489)
8 8 24.524 25.253

Resultado em equivalência patrimonial (13.834) (37.795) – –
Depreciações e amortizações – – 17.448 17.530

– – 1.860 354
– – (2.213) 3.747

Variação nos ativos e passivos
Contas a receber – – 9.636 842
Adiantamentos a fornecedores (3) (11) (19) 189
Despesas antecipadas – – (9) (245)

31 (6) 668 80
Impostos a recuperar (37) – (322) –
Contas a receber - Partes relacionadas (1) (8) (1) –
Fornecedores (8) 8 1.443 (3.891)

– (7) (645) 2.096
Penalidades contratuais – – – (1.241)
Contas a pagar - Partes relacionadas – (113) (1.063) 366
Passivo de arrendamentos – – (463) –
Outras obrigações – (2) (216) 94

– – (21.573) (21.420)
IR e CS pagos – – (5.307) (3.082)

 investimento
Resgates (aplicações) em títulos e
 valores mobiliários 39 (58) 61.169 (15.606)
(Aquisições) baixas de imobilizado – – (111) (764)
(Aquisições) baixas de Intangível – – (4) (18)
Dividendos 72.133 8.386 – –

Pagamentos de empréstimos e
– – (21.705) (23.718)

Financiamentos com partes
 relacionadas - Mútuo – (209) – –
Dividendos (71.788) (7.920) (71.788) (7.920)

Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 369 524 18.130 9.561

 do exercício 526 369 23.544 18.130
Transações que não afetam o caixa
Registro de passivos de arrendamento
 e direito de uso – – 7.110 –

 a saldo de Fornecedor – – (6.099) –

Balanços patrimoniais

Demonstrações dos resultados e de outros resultados abrangentes

Demonstrações dos fluxos de caixa

MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 14.994.237/0001-40

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

As Notas Explicativas encontram-se à disposição na sede da Companhia

Ativo 2019 2018
Ativo circulante 9.309 8.339
Caixa e equivalentes de caixa 6.244 3.570
Contas a receber de clientes 2.364 1.793
Imposto a recuperar 638 2.884
Outros ativos 63 92

Ativo não circulante 4.534 3.994
Contas a receber de partes relacionadas 5 2
Imposto de renda e contribuição social diferidos 162 89
Imobilizado 98 159
Intangível 4.269 3.744

Total do ativo 13.843 12.333

Passivo e Patrimônio líquido 2019 2018
Passivo circulante 3.057 4.215
Fornecedores 203 192
Salários e encargos sociais 1.180 644
Dividendos a pagar 1.291 1.298
Impostos a recolher 383 2.081
Passivo não circulante 210 1.902
Contas a pagar a partes relacionadas 61 1.870
Salários e encargos sociais 147 –
Provisão para riscos processuais 2 32
Patrimônio líquido 10.576 6.216
Capital social 5.000 1.636
Reserva de capital 629 412
Reserva de lucros 4.947 4.168
Total do passivo e do patrimônio líquido 13.843 12.333

2019 2018
Receita de serviços 18.743 13.570
Custos dos serviços prestados (7.695) (1.633)
Lucro Bruto 11.048 11.937
Despesas administrativas (2.618) (4.934)
Despesas de vendas (303) (500)
Outras despesas operacionais (534) (378)
Lucro operacional 7.593 6.125

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros Lucros ou
Capital 
Social

Reserva de 
Capital

Reserva 
legal

Reserva de lucros 
para expansão

prejuízos 
acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.636 292 6 85 – 2.019
Lucro líquido do exercício – – – – 5.347 5.347
Pagamento baseado em ações – 120 – – – 120
Constituição da reserva legal – – 267 – (267) –
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios – – – – (1.270) (1.270)
Constituição de reserva de lucros para expansão – – – 3.810 (3.810) –
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.636 412 273 3.895 – 6.216
Aumento de capital 3.364 – – (3.364) – –
Lucro líquido do exercício – – – – 5.434 5.434
Pagamento baseado em ações – 217 – – – 217
Constituição da reserva legal – – 272 – (272) –
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios – – – – (1.291) (1.291)
Constituição de reserva de lucros para expansão – – – 3.871 (3.871) –
Saldo em 31 de dezembro de 2019 5.000 629 545 4.402 – 10.576

2019 2018
Lucro líquido do exercício 5.434 5.347
Ajustes ao lucro líquido:
Depreciação e amortização 2.639 565
Imposto de renda e contribuição social diferidos (73) 97
Receita financeira, líquida – 3
Resultado na venda de ativo imobilizado e intangível 46 –
Provisão para riscos processuais (30) 32
Perda esperada com crédito de liquidação duvidosa 484 39
Pagamento baseado em ações 217 120
Variações nos Ativos e Passivos:
Contas a receber e outros ativos (993) (615)
Impostos a recuperar 2.192 (2.504)
Contas a receber de partes relacionadas (3) 4
Fornecedores 11 (161)
Salários e encargos sociais 683 (129)
Impostos a recolher (242) 2.827
Contas a pagar a partes relacionadas (1.809) 436
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.402) (1.403)
Caixa líquido das atividades operacionais 7.154 4.658

Aquisições de ativo imobilizado – (6)
Aquisições de ativo intangível (3.182) (2.284)
Caixa líquido das atividades de investimento (3.182) (2.290)

Dividendos pagos (1.298) –
Caixa líquido das atividades de financiamento (1.298) –

Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquido 2.674 2.368

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 3.570 1.202
Saldo final de caixa e equivalente de caixa 6.244 3.570
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquido 2.674 2.368

2019 2018
Receita financeira 321 194
Despesa financeira (13) (116)
Resultado financeiro, líquido 308 78
Lucro antes do IRPJ e CSLL 7.901 6.203
Imposto de renda e contribuição social corrente (2.540) (759)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 73 (97)
Lucro líquido do exercício 5.434 5.347

A Diretoria
Carlos Eduardo Mansuelli Fornereto 

Contador CRC 1SP 266.728/O-8


